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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-12.05

Beslutande

Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande (ej § 144), Ewa Callhammar (L) 2:e vice
ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S) (ej § 144), Ulrica Truedsson (S), Pat
Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M) (t.o.m. § 139), Inger
Fredriksson (C) (ej § 144), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Tony Karlsson (S), Jesper Ek (L), Christer Sundqvist (M) (fr.o.m. § 140), Cecilia Björk (S)
(§ 144), Bo Sivars (M) ( § 144), Abdikarim Haji Osman (S) (§ 144)

Ersättare

Abdikarim Haji Osman (S), Gunilla Magnusson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S),
Bo Sivars (M), Joha Frondelius (KD) (kl. 8.15-9.30), Morten Källström (SD)

Övriga
deltagande

Tf kanslichef Marie Sandström Koski, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund,
kommunkoordinator Karin Rytter, företagslots/näringslivsutvecklare Carina Lloyd,
projektledare/samordnare Thomas Klippel, förvaltningschef Magnus Gustafsson, Jonas
Nilsson (Sörmlandsidrotten), Johan Sundholm (Katrineholms Idrottsallians), Ulf Wedberg
(KFUM Triangelföreningen), Niklas Karlsson (KFUM Triangelföreningen), Stefan
Carpman (administrativchef Sörmland Vatten och Avfall AB), förvaltningschef Lorraine
Fröberg, bygg- och miljöchef Eva Frykman
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Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V)
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§ 137

Kommunstyrelsens ansvarsområde
Näringslivshändelser
Företagslotsen/näringslivsutvecklaren Carina Lloyd informerar om den senaste tidens
näringslivshändelser.
Övrigt
Företagslotsen/näringslivsutvecklaren Carina Lloyd informerar om aktuella
planärenden, exploateringar och bygglov.
Handelsstatistik
Företagslotsen/näringslivsutvecklaren Carina Lloyd informerar om att den totala
detaljhandeln har ökat med 0,5 procent 2015 - 2016.
Nya företag
Företagslotsen/näringslivsutvecklaren Carina Lloyd informerar om att 92 nya företag
har startats i Katrineholm under perioden januari – juli, att jämföra med 83 företag
under motsvarande period 2016.
Kontaktcenter
Kommunkoordinatorn Karin Rytter informerar om att ett kontaktcenter ska öppnas i
Katrineholms kommun. En plats där invånare och besökare kan möta kommunens
personal och få råd, upplysningar och information om kommunens eller andra
myndigheters verksamheter. Kontaktcentret kommer att ligga på Djulögatan, i
anslutning till Kulturhuset Ängeln. Två kommunvägledare ska rekryteras under
september- oktober månad.
Integration
Projektledaren/samordnaren Thomas Klippel informerar om integration. Av de trettio
personer som anvisats till Katrineholm under 2017 har tjugosex personer hittills
bosatts i kommunen. Besked om antalet som ska anvisas för 2018 kommer troligen i
oktober och förväntas bli färre än 2017.
Befolkningsstatistik
T.f kanslichefen Marie Sandström Koski redovisar befolkningsstatistiken för kvartal
2 2017. Antalet invånare uppgick då till 33 996 personer.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Lars
Härnström (M), Tony Rosendahl (V), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist
(M), Pat Werner (S), Morten Källström (SD), Jesper Ek (L) samt
företagslotsen/näringslivsutvecklaren Carina Lloyd, kommunkoordinator Karin
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Rytter, projektledaren/samordnaren Thomas Klippel, t.f kanslichefen Marie
Sandström Koski.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 138

Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för
Katrineholms kommun
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund redovisar den ekonomiska
utfallsprognosen för 2017 baserad på juli månads utfall.
Följande nämnder redovisar en avvikelse
Kommunstyrelsen 6,0 mkr
Bildningsnämnden 5,7 mkr
Viadiaktnämnden 1,2 mkr
Vård- och omsorgsnämnden -16,1 mkr
Summa nämnderna -3,2 mkr
Pensioner 1,0 mkr
Skatteprognos 0,8 mkr
Finansiering, utdelningen 0,6 mkr
Summa finnansen 1,7 mkr
Budgetrat resultat 30,2 mkr
Prognostiserat resultat 28,7 mkr
Därefter lämnas en kort redovisning av personalnyckeltal för juli 2017. Bland
annat omnämns att antalet månadsavlönade uppgick till 3 065 personer (2 431
kvinnor och 634 män), vilket är cirka 200 personer jämfört med maj månad.
Sjukfrånvaron i andel av arbetstid (tillsvidareanställda) uppgick i juli 2017 till 6,8
procent och motsvarande siffra för maj var 7,9 procent.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 139

Katrineholm Summer Club
Jonas Nilsson, Sörmlandsidrotten, informerar om verksamheten Summer Club som
bedrivits under sommaren och som vänt sig till barn och ungdomar i grundskolan.
Det övergripande syftet är att skapa möten över de sociala gränserna genom olika
aktiviteter. Verksamheten har varit kostnadsfri för deltagarna. Ca 30 ledare har varit
anställda, företrädesvis ungdomar. Antalet deltagare har varit fler under denna
sommar jämfört med föregående sommar.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Inger
Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V) samt Jonas Nilsson,
Sörmlandsidrotten.
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-30

6

§ 140

KFUM Triangelföreningen
Ulf Wedberg och Niklas Karlsson från KFUM Triangelföreningen informerar om
verksamheten som bedrivs i fritidsgårdsform. Sedan verksamheten startade 2001 har
föreningen haft ca 200 medlemmar årligen, framförallt i åldersgruppen 8 – 12 år.
Könsfördelningen är övervägande pojkar. Föreningen arbetar för en jämnare
könsfördelning.
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Cecilia Björk
(S), Anneli Hedberg (S), Gunilla Magnusson (S), Ewa Callhammar (L), Pat Werner
(S), Morten Källström (SD) samt Ulf Wedberg och Niklas Karlsson från KFUM
Triangelföreningen
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 141

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och
parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2 (KS/2017:375)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Katrineholms Fastighets AB:s investeringsutgift på
38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för ombyggnad av mark samt
byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna
investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av
nytt hus i kvarteret Pantern 2. Styrelsen överlämnade beslutet till
kommunfullmäktige.
Planeringen är att uppföra ett nytt hus med sammanlagt 29 bostadslägenheter.
Byggnaden uppfyller normen för fullt investeringsbidrag från staten och hyran är
beräknad till 1 365 kronor per kvadratmeter och år. Produktionskostnaden är
beräknad till 38 500 000 kronor.
Enligt kommunens ägardirektiv för KFAB, § 5 om underställningsplikt, ska bolaget
inhämta kommunfullmäktiges yttrande rörande större investeringar.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen har inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets investering och
föreslår fullmäktige godkänna KFAB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-09
• Sammanträdesprotokoll från Katrineholms Fastighets AB, § 27, 2017-06-16
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 142

VA-taxa för Katrineholms kommun (KS/2017:363)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till taxa för
Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från den 1 januari
2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska kompletteras med en redovisning av vilka
kostnader som finns vid anslutning av fastigheter till VA-nätet
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag
till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning
(VA-taxa).
VA-taxan är en del av kommunens författningssamling. De revideringar som föreslås
(i form av tillkommande text och text som ska utgå) är markerade i det bifogade
taxeförslaget. De ändringar som föreslås är höjning av anläggningsavgiften,
redaktionella ändringar, prisjusteringar för ett antalbrukningsavgifter i taxeförslagets
§§ 12 och 15.
De föreslagna ändringar går tillbaka till den översyn som Sörmland Vatten och Avfall
AB (SVAAB) gjort och som syftar till att få lika taxeföreskrifter i de tre kommunerna
Katrineholm, Flen och Vingåker.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen av ärendet har förvaltningen haft underhandskontakter med SVAAB.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB, §
7, 2017-06-08
Skrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, 2017-05-30
Förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning – VAtaxa

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) samt Stefan Carpman (administrativchef
Sörmland Vatten och Avfall AB).

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för komplettering av
förslaget med en redovisning av vilka kostnader som finns vid anslutning av
fastigheter till VA-nätet. I andra hand yrkar han att ärendet ska kompletteras med
samma uppgifter inför ärendets behandling i fullmäktige. Ewa Calhammar (L)
instämmer i Tony Rosendahls (V) andrahandsyrkande. Ordföranden, Lars Härnström
(M), yrkar på att ärendet ska avgöras idag och instämmer i Tony Rosendahls (V)
andrahandsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
styrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Beslutar styrelsen att ärendet ska avgöras idag
ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkandet.
Därefter ställer han proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer han proposition på
förvaltningens förslag till beslut med Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande och finner
att styrelsen biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 143

Förvärv av aktier i Inera AB (KS/2017:255)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2016 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SKL Företag
AB förvärvade Inera AB. Därpå har samtliga landsting och regioner beslutat sälja
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Detta har möjliggjort att
samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed
bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Inera AB:s huvudsyfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Enligt bolagsordningen,
ska Inera AB samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar, till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-21
Missiv: Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, Sveriges Kommuner och
Landsting, 2017-03-24
• Förvärv av aktier i Inera AB
• Aktieöverlåtelseavtal
• Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB
• Aktieägaravtal avseende Inera AB
• Bolagsordning
• Ägardirektiv för Inera – förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
• Årsrapport 2015, Inera
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 144

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums
stadgar (KS/2017:414)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att, till Installatörernas Utbildningscentrum, framföra
att Katrineholms kommun inte har något att erinra gällande förslaget till ändrade
stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar.
Jäv
Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C) anmäler jäv och
lämnar sammanträdeslokalen.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till
ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.
Enligt gällande stadgar ska fullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas
som är av principiell betydelse. Stadgeändring kräver beslut av två på varandra
följande årsstämmor med minst en månads mellanrum.
Enligt IUC är förslaget framtaget mot bakgrund av formaliaskäl och innehåller inga
större förändringar. Stadgeändring i sig kan dock betraktas vara av principiell
betydelse. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-21
IUC:s protokoll 2017-08-17, med stadgar för Stiftelsen för Installatörernas
Utbildningscentrum
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 145

Projektering och investering för nybyggnation av
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
(KS/2017:377)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att frågan om projektering och investering för
nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 hanteras i arbetet med
budget för 2018. Investeringen görs av Katrineholms Industrihus AB och
Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2016 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av socialförvaltningen med
fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inspektionen visade på förbättringsområden
och Arbetsmiljöverket har ställt krav på att socialförvaltningens lokaler med hänsyn
till de risker som bedöms vara förknippade med den myndighetsutövande delen av
verksamheten.
Med anledning av Arbetsmiljöverkets krav, har socialförvaltningen undersökt olika
alternativ för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Bedömningen är att det mest
ändamålsenliga alternativet är en nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid
Rådmannen 4, Västgötagatan 18 i Katrineholm.
Fastigheten ägs av Katrineholms Industrihus AB (KIAB), som beräknat kostnaden för
byggnationen till 15 000 000 kronor (exklusive mervärdesskatt). Byggkostnaden
hanteras i arbetet med 2018 års budget. Investeringen görs av KIAB och
Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-09
Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, § 66, 2017-06-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Christer
Sundqvist (M), Lars Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L)
samt förvaltningschefen Lorraine Fröberg.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 146

Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun
(KS/2016:442)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun.
Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för aktuellt år.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms
kommun, till kommunfullmäktige för antagande.
Det övergripande målet för planen är användning av kemiska produkter och varor
som innehåller farliga ämnen ska minska. Planen presenterar tre övergripande
inriktningsmål
1. Den totala mängden farliga ämnen ska minska
2. Exponeringen för farliga ämnen ska minska
3. Konsumenternas kunskap om kemikalier ska öka
Planen har varit remitterad till kommunens nämnder och bolag.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-08-24
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2017-04-12, § 41
Förslag till Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun, 2017-04-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger
Fredriksson (C), Cecilia Björk (S) samt bygg- och miljöchefen Eva Frykman.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 147

Förändring av ansvarsområden - kultur- och
turismnämnden samt kommunstyrelsen (KS/2017:221)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändring av
ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen, i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ansvaret för kommunens
turismverksamhet ska läggas som en övergripande uppgift inom
kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar av
reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns författningssamling
nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms kommuns
författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden)
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ändring av benämning på
kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika kultur- och
turismförvaltningen till kulturförvaltningen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna ska träda i kraft den 1 oktober
2017.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Inger Fredrikssons (C)
yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och
turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala
turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I
och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra
benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till
kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av
reglementena för respektive nämnd.
Kultur- och turismnämnden behandlade ärendet på nämndens sammanträde den 25
april 2017, § 24. Kultur- och turismnämnden beslutade att tillstyrka
kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt
förslaget till revidering av reglementet för kultur- och turismnämnden med den
ytterligare ändringen i paragraf ett i lydelsen vad gäller fritidsgårdar, att ta bort delen
”med undantag för den del som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge
och Strångsjö”. Kultur- och turismnämnden föreslog också att samarbetsorgan eller
rutiner fastställs, till exempel i form av ett kommunalt råd där representanter från
kulturförvaltningen ingår.
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Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att även då ansvaret för den
kommunala turismverksamheten flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde, måste
ett samarbete ske mellan näringsliv, turismföreträdare, samhällsplanerare och
förvaltningar inom kommunen, för att turismen ska kunna utvecklas.
Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-24
Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, 2016-04-25, § 24
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06
Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling
1.02
Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling 1.07
Samverkansprotokoll kultur- och turismförvaltningen, 2017-06-20
Samverkansprotokoll samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-28

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan
Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M) samt bygg- och
miljöchefen Eva Frykman.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), avslag till
beslutet då de anser att nya kommunfullmäktige ska ta ställning till ärendet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) och Inger
Fredriksson (C) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 148

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS
1.04 (KS/2017:355)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ansvarar för
kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
2. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens reviderade för slag till
nämndreglemente.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente.
Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Bygg- och miljönämnden förslår att nämnden får ansvaret utöva tillsyn enligt den nya
lagen och som en konsekvens av detta är nämndreglementet i behov av anpassning. I
sammanhanget föreslår och nämnden några smärre, redaktionella ändringar i
reglementet.
Ärendets handlingar
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-17
Delegationsprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-16
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden med införda
revideringsförslag (sidan 3)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 149

Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m
(KS/2017:412)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m.m, bilaga 1 med följande namn och uppdrag
• Marie-Louise Karlsson (S), socialnämndens ordförande
• Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande
• Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens (under namnändring till
kulturnämnden) 1: vice ordförande
• Fredrik Ahlman (M), bildningsnämndens 1:e vice ordförande
2. Vidare föreslås att följande stycke i bilaga 2 ska utgå
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6 procent av
riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är maximalt
arvode dock 1.75 procent per dag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde den 15 maj 2017 Marie-Louise Karlsson (S) till ny
ledamot tillika ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september
2017 till och med den 31 december 2018. Marie-Louise Karlsson (S) bör därmed
tillföras i arvodesbilagan som socialnämndens ordförande. Ersättningen är oförändrad
för uppdraget.
Det har visat sig att bilaga 1 i Arvodesbestämmelserna behöver uppdateras med
tidigare beslutade val enligt följande (ersättningar har utbetalats från beslutsdatum för
valen)
• Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande med
ersättning för uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
• Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens 1 vice ordföranden med
ersättning för uppdraget med 5 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
• Fredrik Ahlman, bildningsnämndens 1:e vice ordförande med ersättning för
uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
I arvodesbilaga 2 anges att ”Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är
1.6 procent av riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med
fullmäktigesammanträde är maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.” Detta har
uppmärksammats då konsekvensen blir att ledamöter och ersättare får lägre ersättning för
fullmäktige- och nämndsammanträde som förlagts till samma dag jämfört med om
sammanträdena är förlagda till olika dagar.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån genomförda val och framförda påpekande
sett över Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2.
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Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-20
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2, med föreslagna
ändringar markerade

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggningar påpekar Anneli Hedberg (S) några
redaktionella ändringar som bör göras i beslutstexten. Jesper Ek (L) påpekar att
namnbytet till Liberalerna med förkortningen (L) behöver ses över i bilagan till
arvodesbestämmelserna. Kommunledningsförvaltningen kommer att tillse att
ändringarna införs inför utskicket av handlingarna till kommunfullmäktige.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 150

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (KS/2017:332)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten
framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden
har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt
genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunalstyrelsens räkning
och har i beredningen inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att delårsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-26
• Sammanträdesprotokoll från direktionens sammanträde, 2017-05-12, § 3
• Delårsrapport 1 2017, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 151

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
(KS/2017:329)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin
verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader.
Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2016, har Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med förbundsordningen och
planeringsprocessen, företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av
verksamhet och budget för perioden 2018-2020.
Mot bakgrund av genomförda samråd, konstaterar förbundet att den nu föreliggande
beslutsversionen av ”Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020)” avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader i allt väsentligt är i linje med den tidigare
beslutade samrådsversionen.
Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar (för
Katrineholms del beslutade kommunstyrelsen om trafikbeställningen den 31 maj
2017), varför budgeten endast avser den länsgemensamma verksamheten och
kostnaderna. Budget som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och
fastställs efter medlemmarnas trafikbeställning. Detta ska ske senast vid
förbundsdirektionens sammanträde i november 2017.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-29
Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 2,
2017-05-12
• Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-30

21

§ 152

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018 (KS/2017:421)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige under 2018. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan
18.00 med undantag för den 19 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
Beslutet avseende fullmäktiges sammanträden november och december är
preliminärt.
2. Kommunfullmäktige uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen enligt nedan. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 8 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl
(V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar (med undantag för den 8 oktober) och
kommunfullmäktige på måndagar.
Kommunfullmäktige som tillträder under hösten 2018 efter valet har att ta ställning
till sina sammanträdestider varför förslaget i den delen anger preliminära tider.
Kommunstyrelsen

Anmärkning

31 januari
28 februari

Kommunfullmäktige
15 januari
12 februari
19 mars

28 mars

16 april

25 april

21 maj

Årsredovisning 2017
KS internkontrollrapport
KS planeringsdirektiv 2019
KS nämndernas

Ordförandens sign
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Justerandes sign
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internkontrollrapport
30 maj
20 juni
29 augusti

26 september
8 oktober
24 oktober
28 november
19 december

18 juni
20 augusti
17 september

15 oktober (nya
fullmäktige)
19 november (prel.)

KS underlag för övergripande
plan med budget
2019-2021
KS egen delårsrapport
Delårsrapport för kommunen
Övergripande plan med budget
2019-2021

17 december (prel.)
KS plan med budget 2019

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Årsredovisningen för 2017
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2019-2021
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L),
Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Inger Fredriksson
(C) och Tony Rosendahl (V), att kommunfullmäktiges sammanträde ska börja
tidigare.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder kommunledningsförvaltningens
förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Revisorerna
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 153

Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och
Katrineholms idrottsallians (KS/2017:406)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar ingå överenskommelse med Katrineholms
Idrottsallians och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna
överenskommelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag på 750 000 kronor till Katrineholms
Idrottsallians avseende dess uppstart. Bidraget avser perioden från avtalsdagen till
och med den 31 december 2018. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande under 2017.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Idrottsallians är en paraplyorganisation som formellt bildades 2016 och
permanentades i mars 2017. Alliansen är resultatet av en flerårig dialog mellan
förenings- och kommunrepresentanter. Bildandet av alliansen är också ett mål i
kommunens idrottspolitiska program. Alliansen syftar till att samordna och stärka
kommunens idrottsföreningar samt att utgöra ett språkrör för idrottsföreningar i
dialog med kommunen och andra myndigheter.
Som stöd i uppstartsprocessen av Katrineholms idrottsallians bidrar Katrineholms
kommun med ett bidrag på 750 000 kronor och som avser perioden från avtalsdagen
till och med utgången av 2018.
Som motprestation för bidraget ska Katrineholms Idrottsallians:
•
•
•

Uppnå en hög andel aktiva idrottsföreningar som är anslutna (minst 50 föreningar
ska vara anslutna innan utgången av 2017).
Starta upp ett kansli under 2017 som ska lokaliseras i Idrottens Hus vid
Sportcentrum när byggnationen är klar.
Starta upp och driva ett idrotts- och fritidsbibliotek i vilket kommunens invånare
ges möjlighet att låna idrotts- och fritidsutrustning (som tillhandahålls av enskilda
medlemsföreningar i idrottsalliansen).

Överenskommelsen ska följas upp regelbundet. Katrineholms kommun respektive
Katrineholms Idrottsallians ska utse en avtalsansvarig vardera som följer upp
aktiviteter och mål samt, vid behov, förtydligar avtalet.
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-17
Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms Idrottsallians
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Anneli
Hedberg (S), Lars Härnström (M), Cecilia Björk (S), Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V) samt Johan Sundholm Katrineholms Idrottsallians och Jonas Nilsson
Sörmlandsidrotten.
_________________
Beslutet skickas till:
Katrineholms idrottsallians
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 154

Ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen
(KS/2017:366)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om medlemskap i Västra
Stambanegruppen.
2. Lars Härnström (M) och projektchef Lars Ramstedt utses att representera
kommunen i Västra Stambanegruppen.
3. Kostnaden för innevarande år på 67 444 kronor tas ur kommunstyrelsens medel
till förfogande. Kommande år ska kostnaden beaktas i budgetarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har, tillsammans med Vingåker, Flen och Gnesta, erbjudits
medlemskap i Västra Stambanegruppen.
Västra Stambanegruppen är en politisk gruppering, i nuläget sammansatt av
kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Tibro och
Töreboda. Gruppen har ett gemensamt intresse i tågtrafiken och samverkar för att:
• Vara en konstruktiv samarbetspartner och alliansbyggare.
• Hävda och utveckla Västra Stambanans nationella betydelse för både person- och
godstrafiken, där de lokala och regionala perspektiven är starkt närvarande.
• Skapa erforderlig kapacitet och robusthet i hela stråket, då Västra Stambanan är
den enda spårbundna länken mellan Göteborg och Stockholm under överskådlig
tid.
• Beskriva nyttoeffekter för samhällsutvecklingen där bl a ”tillväxtkorridor” och
”regionförstoring” är sådana effekter.
Medlemsavgiften utgörs av 2 kronor/invånare. För Katrineholms del innebär det en
kostnad på 67 444 kronor (baserat på 2016 års befolkningssiffra).
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är en fördel för kommunen att ingå i
Västra Stambanegruppen
Ärendets handlingar
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-15
Ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen, 2017-06-27

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Västra Stambanegruppen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunledningsförvaltningen
Lars Härnström (M)
Lars Ramstedt
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 155

Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i
gemensam nämnd (KS/2017:419)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i samråd med
Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter
efter 2018 för Katrineholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras på
kommunstyrelsens sammanträde senaste i december månad 2017.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att detta uppdrag ersätter den översyn av
samverkan i gemensam nämnd som uppdrogs till kommunledningsförvaltningen i
december 2016.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxen-utbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess
förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation. Viadidaktnämndens
behörighet och befogenhet preciseras i ett särskilt avtal mellan de båda kommunerna.
Katrineholms kommun sade i slutet av 2016 upp avtalet och uppsägningstiden löper
ut i december 2018.
I samband med uppsägningen uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt genomföra en översyn av samverkan i
gemensam nämnd, med fokus på för- samt nackdelar med den gemensamma nämnden
för Katrineholms kommun. Denna översyn skulle enligt beslutet återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i december 2017 (KS2016-12-14, § 221).
Kommunledningsförvaltningen har i kontakter föreslagit Vingåker att göra en
gemensam översyn av frågan om samverkan i gemensam nämnd. Förslaget har dock
avböjts från Vingåkers sida.
Kommunledningsförvaltningen noterar att reformtakten inom såväl
vuxenutbildningen som på arbetsmarknadsområdet är hög och att Viadidaktnämndens
förutsättningar ändras snabbt genom statliga regeländringar och förändrade
statsbidrag. Sedan 2017 är det exempelvis ett krav på att minst tre kommuner måste
samverka kring planering och genomförande av yrkesvux, som ett villkor för
möjligheten till statlig medfinansiering. Flera reformer medför också ökat fokus på att
utveckla samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Mot denna bakgrund, i kombinaton med Viadidaktnämndens betydelse för att nå
kommunfullmäktiges mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning,
bedömer kommunledningsförvaltningen det som angeläget att översynen ges en mer
framåtsyftande inriktning. Uppdraget bör koncentreras på att ta fram förslag på
organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms
kommun.
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Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-21
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Viadidakt
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 156

Nämndens underlag för övergripande plan med budget kommunstyrelsen 2018 (KS/2017:415)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer det förslag till nämndens övergripande plan med budget
2018-2020 som avser kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Mot beslutet och till förmån Ewa Callhammar (L) och Jesper Eks (L) yrkande
reserverar sig Ewa Callhammar (L) och Jesper Ek (L).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram
ett förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2018-2020 för
kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslaget är ett underlag till den fortsatta
beredningsprocessen.
Ärendets handlingar
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-21
Nämndens underlag för övergripande plan med budget – kommunstyrelsen 2018
Centerpartiets förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget
kommunstyrelsen 2018 – Ett hållbart val för Katrineholm, 2017-08-30
Vänsterpartiets förslag till Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan
med budget 2018 – Vi sätter välfärden först

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony
Rosendahl (V), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L) och Mica Vemic (SD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till centerpartiets förslag till Nämndens underlag för
övergripande plan med budget kommunstyrelsen 2018 – Ett hållbart val för
Katrineholm.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till Kommunstyrelsens
underlag för övergripande plan med budget 2018 – Vi sätter välfärden först.
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), att förslaget ska
anpassas till liberalernas tidigare framlagda förslag till planeringsförutsättningar.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och vart och ett av Inger
Fredrikssons (C), Tony Rosendahls (V) samt Ewa Callhammar (L) och Jesper Eks (L)
yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-30

32

§ 157

Medel för arbete etablering av Amazon Web Services
(KS/2017:417)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de extrakostnader som samhällsbyggnadsförvaltningen
uppburit, med anledning av etableringsarbetet av Amazon Web Services till
Katrineholm, ska täckas med ofördelade medel i välfärdsfonden.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar
sig Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl
(V). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Den 5 april 2017, § 66, beslutade kommunstyrelsen om överlåtelse av fastighet
mellan Katrineholms kommun och Amazon Web Services Sweden AB (AWS)
gällande mark vid Katrineholms Logistikcentrum. Detta med anledning av Amazon
Web Services etablering av ett datacenter vid Katrineholms logistikcentrum.
Katrineholms kommun arbetade under en lång tid för att få etableringen till
Katrineholm, vilket har inneburit extrakostnader för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 30 juni 2017
Kostnader i tkr
Timanställda, mertid
619
Exploateringskonsulter
234
Utredningar
545
Advokatkostnader
90
1 488
Totala merkostnader
Etableringen kommer att generera arbetstillfällen, initialt byggarbetstillfällen och
därefter bemanning av driftorganisationen för datacentrat.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-21

Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L), Jesper Ek
(L) och Tony Rosendahl (V), avslag.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

2017-08-30

33

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han
finner att styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 158

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen
3:1 i Katrineholms kommun (KS/2017:407)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal samt delegerar till mark- och
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.
Sammanfattning av ärendet
Företaget VDF Fastigheter AB, som är del av Valla Däcks företagsgrupp, har
framfört önskemål om att förvärva mark inom Lövåsens etableringsområde. Företaget
har behov av mark för att kunna uppföra nya lokaler för att utveckla sin verksamhet,
och förutom fortsatt verksamhet i Valla även omfatta verksamhet i Katrineholm.
Efter en tids överläggningar har överenskommelse träffats innebärande att företaget
kan förvärva för ändamålet lämplig mark längs Österleden, närmast öster om
Mekonomen. Sådan markupplåtelse är också i överensstämmelse med kommunens
markstrategiska inriktning.
Mark- och exploateringschefen och t.f förvaltningschefen har med VDF Fastigheter
AB upprättat ett köpeavtal där kommunen överlåter ett ca 11 000 kvm stort område
för en köpeskilling motsvarande 3 mkr.
Köpeavtalet, som är upprättat på sedvanliga villkor, är villkorat av kommunstyrelsens
godkännande.
Ärendets handlingar
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-20
• Köpeavtal mellan Katrineholms kommun och VDF fastigheter AB
_________________
Beslutet skickas till:
VDF fastigheter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 159

Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm
(KS/2017:423)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna underlaget om trygghetsvakter/ordningsvakter i
Katrineholm till beredningen av 2018 års budget.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.
Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har allt fler kommuner anställt ordningsvakter i olika delar av
sina kommuner i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Flera kommuner
har gjort detta på grund av minskad polisiär närvaro och ökad brottslighet med större
otrygghet som resultat.
Kommunledningsförvaltningen har, på uppdrag av kommunstyrelsen (finns angivet i
planeringsförutsättningarna), gjort en analys av ordningsvakter och effekten av dem.
Analysen är baserad på kontakter med kommuner som använder ordningsvakter samt
statistik och utredningar.
För att ordningsvakter ska få användas på en plats krävs att det finns ett behov, vilket
polisen fattar beslut om. I underlaget från kommunens säkerhetschef (och som
bifogas som en av ärendets handlingar) har en kostnadsindikation tagits fram och som
pekar på att grundbemanning och bevakning dagtid kostar cirka 2 100 000 kronor per
år. Kostnad för helgbevakning (kväll och natt) är ungefär 750 000 kronor per år.
Situationen i Katrineholm, baserad på bl a uppgifter från polisen, minskar
våldsbrotten i det centrala Katrineholm. Dagtid är det få fall av misshandel och rån.
Kvällstid och nätter under helgerna är misshandel vanligast, ofta alkoholrelaterad, och
då koncentrerad till krogarna och dess närhet. Brottsligheten i centrum är, främst,
skadegörelse och klotter kvällstid samt snatteri.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-23

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V)
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 160

Näringslivrådets sammansättning 2017 - 2018
(KS/2017:409)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att näringslivsrådet har följande sammansättning från och
med den 30 augusti 2017 till och med 2018
Lars Härnström (M), ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Louise Magnusson, vice ordförande
KFV Marknadsföring AB
Patrik Andersson
Eriksbergs Säteri AB
Marcus Andersson
IUC, Installatörernas utbildningscentrum
Hans Bohman
Bodycote AB
Madelene Tegerstrand
Presto
Jaana Olsson
Bela
Hans Tolbäcken
Byggteknik
Tomas Lövgren
Nordea
Henrik Carlsson
Stenta
Sarah Lagerbäck
Hotell Statt
Mattias Forss
Forss Webbservice
Pierre Börjesson
Speceritjänst
Förvaltningschef samhällsbyggnadsKatrineholms kommun
förvaltningen, Stefan Jansson
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015 att inrätta ett näringslivsråd för
perioden 2015 – 2018. Rådets syfte är att möjliggöra dialog mellan kommunen och
näringslivet. Detta genom informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar
för diskussion och eventuell vidare beredning i näringslivet och kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade om rådets sammansättning under tiden 2015 - 2016 i
samband med beslut om inrättandet för perioden 2015 - 2018. Rådet har under
perioden 2015 – 2016 utgjorts av ordförande (kommunstyrelsens vice ordförande),
vice ordförande (KFV Marknadsföring AB) samt elva näringslivsrepresentanter som
utsetts av kommunstyrelsen bland annat efter dialog med Västra Sörmlands
Näringsliv och Företagarna KFV. I rådet har även förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningschef näringsliv och
samhällsutveckling ingått.
Rådet har att under perioden 2015 – 2018 att disponera 50 000 kronor per år enligt
kommunstyrelsens beslut.
Förslaget på rådets nya sammansättning har tagits fram i dialog med
näringslivsrepresentanter.
Ärendets handlingar
•

Kommunstyrelsens skrivelse, 2017-08-17
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M).
Förslag och yrkande
Ordföranden, Lars Härnström (M), yrkar att även Pierre Börjesson, Speceritjänst, ska
ingå i näringslivsrådet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag med ordförandens tilläggsyrkande. Han finner
att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga i rådet
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 161

Deklarationsombud (KS/2017:405)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer som deklarationsombud
Ekonomi- och personalchef, Susanne Sandlund
Redovisningschef, Ewa Flood
Controller, Markus Österberg
Ekonomiassistent, Anders Rehnberg
Sammanfattning av ärendet
Det är möjligt för bland annat kommuner att utse flera deklarationsombud för
elektronisk deklarering. Ombuden ska godkännas av Skatteverket.
Kommunledningsförvaltningen ser fördelar med elektronisk deklarering och att flera
ombud kan utses.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-17
_________________
Beslutet skickas till:
Skatteverket
Kommunledningsförvaltningen
Susanne Sandlund
Ewa Flood
Markus Österberg
Anders Rehnberg
Akten
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§ 162

Borgerlig begravningsförrättare (KS/2017:396)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Bengt Torsek, Nyköping som borgerlig
begravningsförrättare.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar
i Katrineholm. Idag finns två förrättare, Kerstin Gullstrand Hermelin och Ywonne
Sjöblom.
En intresseanmälan från Bengt Torsek, Nyköping, har inkommit till kommunstyrelsen
om att få bli borgerlig begravningsförrättare.
Ärendets handlingar
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-23

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Bengt Torsek
Löneenheten
Troman
Akten
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§ 163

Anmälan om delegationsbeslut
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att under
semesterledighet, 26 - 30 juni samt 10 - 28 juli 2017, förordna följande personer som
ekonomi- och personalchef.

Vecka 26, 26-30 juni
Vecka 28, 10-14 juli
Vecka 29, 17-21 juli
Vecka 30, 24-28 juli
(KS del § 69.)

Ekonomi
Eva-Britt Westberg
Eva-Britt Westberg
Eva-Britt Westberg
Istvan Biro

Personal
Håkan Sundqvist
Christina Bergström
Magnus Pålsson
Maria Strid Persson

Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna
följande personer att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som
kommundirektör och krisledningschef.
Den 30 juni-9 juli 2017 Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund
Den 17 juli-9 augusti 2017 Förvaltningschef Lorraine Fröberg
(KS del § 78.)
IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg beslutar på kommunstyrelsens
vägnar att förordna Geza Simon, pressansvarig på IT- och
kommunikationsavdelningen, att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som
avdelningschef på IT- och kommunikationsavdelningen.
Förordnandet gäller då IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg har semester
den 3 till och med den 7 juli 2017.
(KS del § 84.)
Följande befattningshavare utses att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som
kanslichef under angivna veckor under sommaren 2017:
Samordnare av boende, Tomas Klippel, vecka 30
Kommunstrateg, Anna Johansson, vecka 31
Handläggare, Per Johansson, vecka 32
(KS del § 89.)
Dnr KS/2017:1-020
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Tf kanslichef beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet. (KS del §
81.)
Dnr KS/2017:3-163
Kommunal borgen för Katrineholms Industrihus AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och
personalchefen att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om
20 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms
Industrihus AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS del § 63.)
Dnr KS/2017:4-049
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Förordnande av tillfällig bygglovschef 2017-03-15 -- 2017-08-31:
Tf förvaltningschef Lars-Herman Larsson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
under tiden 2017-03-15 till 2017-08-31 förordna byggnadsinspektör Fredrik Dahlberg
att jämte egen befattning upprätthålla funktionen som bygglovchef.
Under förordnandet utgår ett lönetillägg motvarande 2 800 kr per månad. (KS del §
76.)
Dnr KS/2017:317-029
Utlämnande av allmän handling:
Kommunchefen beslutar att avslå den del av begäran som avser Avtalsdatabas, då
detta inte är en uppgift som är tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. De uppgifter
som kan lämnas ut från Avtalsdatabas är namn, startdatum, slutdatum och
benämning. (KS del § 68.)
Dnr KS72017:339-004
Fullmakt för ärende i förvaltnings- och kammarrätt:
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar att utfärda en fullmakt för Telge Inköp AB,
att föra kommunens talan i upphandlingsärende med målnummer 14771-17.
Firmatecknare för Telge Inköp AB ges i sin tur rätten att delegera vidare till annan
företrädare inom bolaget eller av bolaget anvisad företrädare. (KS del § 86.)
Dnr KS/2017:374-050
Fullmakt för Telge Inköp AB i förvaltnings- och kammarrätten, mål nr 15314-17:
Tillförordnad kommundirektör Susanne Sandlund beslutar att utfärda fullmakt för
Telge Inköp AB, att föra kommunens talan i upphandlingsärende med målnummer
15314-17.
Firmatecknare för Telge Inköp AB ges i sin tur rätten att delegera vidare till annan
företrädare inom bolaget eller av bolaget anvisad företrädare. (KS del § 87.)
Dnr KS/2017:378-050

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till mångkulturell festival 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
Kulturföreningen DuD ett bidrag på 50 000 kronor till mångkulturell festival 2017.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 60.)
Dnr KS/2017:307-045
Bidrag till Katrineholms Swimrun 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till Katrineholms Swimrun 2017 till Katrineholms
Simsällskap.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 74.)
Dnr KS/2017:325-045
Bidrag till Landslagets fotbollsskola sommaren 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 18 500 kronor till luncher till Landslagets fotbollsskola sommaren 2017.
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Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 72.)
Bidrag till Landslagets fotbollsskola sommaren 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5 280 kronor till luncher för Landslagets fotbollskola sommaren 2017.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 80.)
Dnr KS/2017:326-045
Bidrag till Katrineholms kanotklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 6 000 kronor till jackor till Katrineholms Kanotklubb.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 73.)
Dnr KS/2017:331-045
Bidrag till Katrineholmsrevyns kickoff 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 45 000 kronor till kickoff till Katrineholmsrevyn.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 71.)
Dnr KS/2017:336-045
Bidrag till lokalhyra - Eritreanska föreningen:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 33 364 kronor till lokalhyra till Eritreanska föreningen i Katrineholm.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 70.)
Dnr KS/2017:337-045
Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina Skidklubb 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ersätta
service- och tekniknämnden med 17 007 kronor för mellanskillnaden mellan
Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 75.)
Dnr KS/2017:341-045
Supébiljetter vid galarevy:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar om betalning av
45 supébiljetter, totalt 35 775 kronor (inklusive mervärdesskatt), i samband med
Katrineholmsrevyns galarevy den 5 januari 2017. Summan tas ur kommunstyrelsens
medel till förfogande. (KS del § 79.)
Dnr KS/2017:349-045
Bidrag till DK Rock you 2:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja DK
Rock You 2 ett bidrag på 39 000 kronor med anledning av klubbens firande av sitt
25-årsjubileum.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 82.)
Dnr KS/2017:356-045
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Bidrag till Katrineholms Motorklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja ett
bidrag på 45 000 kronor till Katrineholms Motorklubb med anledning av Svenska
Rallycupen – Slottssprinten den 7-8 juli 2017.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 83.)
Dnr KS/2017:357-045
Bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
28 000 kronor i bidrag till Frisksportklubben Björken, Södermanlands
Frisksportsdistrikt för genomförande av sommarverksamhet/cirkusskola 2017.
Bidraget tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 85.)
Dnr KS/2017:368-045
Ansökan bidrag till Katrineholms musikkår:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 24 000 kronor till Katrineholms musikkår avseende musikkårens
sommarprogram 2017. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 91.)
Dnr KS/2017:379-045
Förvärv av fastigheten Svärdsliljan 4 i Katrineholms kommun:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
upprättat köpekontrakt för förvärv av fastigheten Svärdsliljan 4 i Katrineholms
kommun. Kostnaderna för förvärvets fullföljande ska finansieras via rörelsekapitalet.
Samråd har skett med kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande. (KS del § 90.)
Dnr KS/2017:389-239
Bidrag till Värmbols FC med anledning av Svenska Cupen-match:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja ett
bidrag till Värmbols FC på 50 000 kronor avseende finansiering av match i Svenska
Cupen mot allsvenskans AIK. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande.
(KS del § 92.)
Dnr KS 2017:397-045
Samråd: detaljplan för Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
kommunstyrelsen inte har några synpunkter att lämna på detaljplan för
Tröskmaskinen 10 m fl, Valla, Katrineholms kommun. (KS del § 93.)
Dnr KS/2017:398-212
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
_________________
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§ 164

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
Kurs/konferens/seminarium

Arrangör

Ett förlängt och förändrat arbetsliv
2017-10-09, kl. 9.00-16.30
Clarion Hotell Arlanda Airport

Sveriges Kommuner och
Landsting

How can we build the foundation
for the future together- rather than
just copng with crises and downturns
2017-10-10, kl. 10.00-16.00
Bryggarsalen i Brygghuset, Stockholm

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommunal juridik och den nya kommunallagen
2017-10-25, kl. 9.30-16.30
Saturnus konferens, Stockholm

Kommunakuten

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor
kring inkludering och integration
2017-10-31, kl. 9.30-16.00
Hornsgatan 20, Stockholm

Sveriges Kommuner och
Landsting

Kommunstyrelsen lägger anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. till
handlingarna.
_________________
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§ 165

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:29

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamheter samt
AkademikerAlliansen

17:30

Tillämpningsanvisningar- Tidig lokal omställning (TLO-KL)

17:32

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018

17:33

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16- med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

17:34

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen
för fem barnmorskor

17:35

Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor –
HÖK T med AkademikerAlliansen

17:36

Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever

17:37

Interimavtal om kopiering i skolorna

17:38

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

17:39

Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunernas rekryterande arbete till
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

17:40

Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
Meddelarskyddslagen (2017:151)

17:42

Budgetförutsättningar för åren 2017-2020

Kommunstyrelsen lägger anmälan om cirkulär till handlingarna.
_________________
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§ 166

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård 2017-06-02.
Handl nr 2017:1574
Vårdförbundet Sörmland har översänt sammanträdesprotokoll från Samrådsmöte med
Ägareföreträdare i medlemskommuner 2017-04-28.
Handl nr 2017:1598
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
ägarråd i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2017-05-12.
Handl nr 2017:1622
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2017-06-16.
Handl nr 2017:1626
Katrineholms Fastigheter har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte
2017-06-16.
Handl nr 2017:1627
Norrköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-06-19 § 108 – Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings
kommun.
Handl nr 2017:1729
Norrköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-06-19 § 107 – Översiktsplan för staden Norrköpings kommun.
Handl nr 2017:1730
Norrköpings kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-06-19 § 109– Aktualitetsförklaring av översiktsplan för
Norrköpings kommun.
Handl nr 2017:1731
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam
patientnämnd 2017-06-07.
Handl nr 2017:1766
Energi kontoret i Mälardalen har översänt protokoll med tillhörande bilagor från
styrelsemöte 2017-05-31.
Handl nr 2017:1767
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Energi kontoret i Mälardalen har översänt protokoll från ordinarie årsstämma
2017-05-31.
Handl nr 2017:1768

Återrapportering av särskilda uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden har följande uppdrag i budgeten med återrapportering till
kommunstyrelsen i augusti 2017
• Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med KFAB och
kommunledningsförvaltningen ta fram en långsiktig plan för att möta behov av
LSSbostäder.
• Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med bildningsnämnden och
socialnämnden undersöka möjligheter att skapa hemmaplanslösningar för barn
och ungdomar med diagnoser/funktionsnedsättningar som i nuläget inte kan
hanteras inom kommunens befintliga verksamheter.
• Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att utreda effekter för Katrineholms
kommun av förändringar i betalningsansvarslagen.
Nämnden har meddelat att återrapporteringarna av uppdragen kommer att behandlas
vid nämndens sammanträde den 31 augusti. Det innebär att återrapporteringen
kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2017.

Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om naturreservatet Västra
Kulltorp i Katrineholm kommun.
Handl nr 2017:1591
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till
kameraövervakning i ärende 211-2033-2017.
Handl nr 2017:1592
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om tillstånd till
kameraövervakning i ärende 211-268-2017.
Handl nr 2017:1636

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland har översänt beslut om tillstånd till kameraövervakning i
ärende 211-1573-2017
Handl nr 2017:1715

Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västernorrland har översänt beslut om tillstånd till kameraövervakning
i ärende 211-8834-16.
Handl nr 2017:1726
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Länsstyrelsen Västernorrland har översänt beslut om tillstånd till kameraövervakning
i ärende 211-1017-17.
Handl nr 2017:1727

Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Stockholm har översänt information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd.
Handl nr 2017:1546

Tertialrapport
Vårdförbundet Sörmland har översänt Tertialrapport för tertial I
2017-04 – Vårdförbundet Sörmland.
Handl nr 2017:1599

Övrigt
Meddelande kring erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande
barn och ungdomar
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att acceptera Piteå kommuns erbjudande om
överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga samt uppdra till
kommunchefen att teckna avtal med Piteå kommun.
I juni månad 2017 meddelade Piteå att de inte kan ingå avtal med Katrineholms
kommun gällande ensamkommande barn och unga, varför inget avtal har tecknats.
Dnr KS/2017:305-751
Återrapportering om inrättandet av utredningsboende, utredningsteam samt
lokalfrågan:
Återrapportering om inrättande av utredningsboende, utredningsteam samt
lokalfrågan kommer att återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i
september månad 2017 istället för i augusti.
Dnr KS/2017:344-00
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt - Remiss av handlingsplan för dagvatten
2018-2021.
Dnr KS/2017:358-435
Remiss: förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 20182029:
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat ärende.
Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har tagit del av ärendet som föredragits för
kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår från att lämna synpunkter.
Dnr KS/2017:347-019
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Remiss: betänkandet "Nästa steg? - förslag till en stärkt minoritetspolitik" (SOU
2017:60):
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun
avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2017:380-100
Remiss: förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län:
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter för
väg 53, Södermanlands län. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av och
granskat remiss samt funnit att det inte finns några synpunkter att lämna. Ärendet har
föredragits för kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholms kommun avstår därför från att yttra sig.
Dnr KS/2017:381-389
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
_________________
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